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11.1.2018 A8-0392/337 

Predlog spremembe  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Zato je primerno, da se določi 

zavezujoči ciljni delež Unije najmanj 27 % 

energije iz obnovljivih virov. Države 

članice bi morale opredeliti svoj prispevek 

k doseganju navedenega cilja v okviru 

celovitih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov na podlagi postopka 

upravljanja, določenega v uredbi [o 

upravljanju]. 

(7) Zato je primerno, da se določi 

zavezujoči ciljni delež Unije najmanj 45 % 

energije iz obnovljivih virov, ki naj ga 

dopolnjujejo zavezujoči nacionalni cilji. 

Zavezujoči nacionalni cilji zagotavljajo 

pošteno in ustrezno porazdelitev. To je 

primerno storiti tako, da se potrebno 

skupno povečanje v uporabi energije iz 

obnovljivih virov porazdeli med države 

članice na podlagi enakovrednega 

povečanja deleža vsake države članice, ki 

je ponderirano glede na bruto domači 

proizvod in prilagojeno tako, da so 

upoštevana njihova izhodišča, za izračun 

obnovljive energije pa se ob upoštevanju 

preteklih prizadevanj držav članic glede 

uporabe energije iz obnovljivih virov 

uporabi končna bruto poraba energije. 

Države članice bi morale natančno 

opredeliti svoje obstoječe in načrtovane 

politike in ukrepe za doseganje cilja v 

okviru celovitih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov na podlagi postopka 

upravljanja, določenega v uredbi [o 

upravljanju]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Predlog spremembe  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta direktiva določa skupen okvir za 

spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 

Določen je zavezujoč cilj Unije za skupni 

delež energije iz obnovljivih virov v bruto 

končni porabi energije leta 2030 . 

Določena so tudi pravila o finančni podpori 

za električno energijo, proizvedeno iz 

obnovljivih virov, samoporabi električne 

energije iz obnovljivih virov, rabi energije 

iz obnovljivih virov v sektorjih ogrevanja, 

hlajenja in prometa ter regionalnem 

sodelovanju med državami članicami in s 

tretjimi državami, potrdilih o izvoru, 

upravnih postopkih ter informacijah in 

usposabljanju. Določena so trajnostna 

merila in merila za prihranek emisij 

toplogrednih plinov za pogonska biogoriva, 

druga tekoča biogoriva in biomasna goriva 

. 

Ta direktiva določa skupen okvir za 

spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 

Določen je minimalni zavezujoči cilj Unije 

za skupni delež energije iz obnovljivih 

virov v bruto končni porabi energije leta 

2030. Države članice naj bi kolektivno 

izpolnile ta cilj Unije prek zavezujočih 

nacionalnih ciljev. Določena so tudi 

pravila o finančni podpori za električno 

energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov, 

samoporabi električne energije iz 

obnovljivih virov, skupnostih na področju 

energije iz obnovljivih virov, rabi energije 

iz obnovljivih virov v sektorjih ogrevanja, 

hlajenja in prometa, čezmejnem in 

regionalnem sodelovanju med državami 

članicami in s tretjimi državami s 

statističnimi prenosi med njimi, skupnimi 

projekti, skupnimi in odprtimi razpisi in 

skupnimi podpornimi shemami, potrdilih 

o izvoru, upravnih postopkih, informacijah 

in usposabljanju ter dostopu do 

električnega omrežja za energijo iz 

obnovljivih virov in njegovem delovanju. 

Določena so trajnostna merila in merila za 

prihranek emisij toplogrednih plinov za 

pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva . 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Predlog spremembe  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice skupaj zagotovijo, da 

delež energije iz obnovljivih virov v bruto 

končni porabi energije Unije leta 2030 

znaša najmanj 27 %. 

1. Vsaka država članica zagotovi, da 

je delež energije iz obnovljivih virov v 

njeni končni bruto porabi energije v letu 

2030, izračunan v skladu s to direktivo, 

enak najmanj njenemu nacionalnemu 

splošnemu cilju za delež energije iz 

obnovljivih virov v tem letu, določenem v 

četrtem stolpcu razpredelnice v delu A 

Priloge I. Ti obvezni nacionalni cilji so 

skladni z zavezujočim ciljem Unije o 

najmanj 45-odstotnem deležu energije iz 

obnovljivih virov v končni bruto porabi 

energije Unije leta 2030. Države članice 

uvedejo učinkovito oblikovane ukrepe, da 

bi zagotovile, da je delež energije iz 

obnovljivih virov enak ali večji od 

načrtovanega deleža iz dela Aa Priloge I. 

Ti ukrepi se vključijo v celovite 

nacionalne energetske in podnebne 

načrte, o njih pa se uradno obvesti 

Komisijo v skladu z uredbo [o upravljanju 

energetske unije]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Predlog spremembe  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice z odstopanjem od 

odstavka 1 zagotovijo, da se do leta 2021 

ne zagotavlja finančna podpora za 

pridobivanje energije s sežiganjem 

komunalnih odpadkov in sosežiganjem v 

cementnih pečeh. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je potreben, da se izognemo nasprotju s hierarhijo ravnanja z odpadki 

ter oviranju prehoda na bolj trajnostne sisteme ravnanja z odpadki in krožno gospodarstvo. 

Finančna podpora za energijo iz komunalnih odpadkov izkrivlja trg odpadkov tako, da pocenì 

pridobivanje energije iz odpadkov, namesto da bi ga preprečila ali da bi spodbujala 

recikliranje. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Predlog spremembe  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Programi podpore za električno 

energijo iz biomase se pripravijo tako, da 

se prepreči nepotrebno izkrivljanje trgov 

surovin. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obnovljive energije, ki so odvisne od biomase, zlasti od lesne biomase, bi se lahko znašle v 

razmerah, ko tekmujejo z drugimi uporabniki iz istega vira. Tveganju konkurenčnosti se je 

treba posvetiti in zastaviti podporne sheme, ki dajejo prednost ponovni uporabi surovin pred 

njihovo uporabo za pridobivanje energije. Javni organi bi morali zagotoviti gospodarsko in 

okoljsko najučinkovitejšo uporabo vira ter spodbujati kaskadno uporabo biomase. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Predlog spremembe  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri izračunu bruto končne porabe energije 

iz obnovljivih virov določene države 

članice, prispevek pogonskih biogoriv in 

drugih tekočih biogoriv ter biomasnih 

goriv, porabljenih v prometu, če so 

proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo 

za živila in krmo, ne znaša več kot 7 % 

končne porabe energije v cestnem in 

železniškem prometu v navedeni državi 

članici. Ta zgornja meja se v skladu z 

začrtanim potekom iz dela A Priloge X 

zniža na 3,8 % do leta 2030. Države 

članice lahko določijo nižjo zgornjo mejo 

in lahko razlikujejo med različnimi 

vrstami pogonskih biogoriv, drugih 

tekočih biogoriv in biomasnih goriv, 

proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo 

za živila in krmo, na primer z določitvijo 

nižje zgornje meje za prispevek pogonskih 

biogoriv, proizvedenih iz poljščin, ki se 

uporabljajo za živila in krmo, kot so 

oljnice, ob upoštevanju posredne 

spremembe rabe zemljišč. 

Pri izračunu bruto končne porabe energije 

iz obnovljivih virov določene države 

članice, se prispevek pogonskih biogoriv in 

tekočih biogoriv ter biomasnih goriv, če so 

proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo 

za živila in krmo, ne upošteva v končni 

porabi energije v navedeni državi članici. 

Or. en 

Obrazložitev 

Veliko je znanstvenih dokazov, da pogonska biogoriva, tekoča biogoriva in biomasna goriva, 
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če so proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, ne zagotavljajo veliko ali 

sploh ne zagotavljajo prihrankov ogljika in niso primerna za uporabo v energetskem sektorju. 

Evropska unija bi se morala osredotočiti na goriva in vire energije z nizkim dejavnikom 

posredne spremembe rabe zemljišč ali brez njega. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Predlog spremembe  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Z učinkom od 1. januarja 2021 

države članice od dobaviteljev goriva 

zahtevajo, da v skupno količino goriv, 

namenjenih uporabi v prometu, ki jih v 

posameznem koledarskem letu dobavijo na 

trg za porabo ali uporabo, vključijo 

minimalni delež energije iz naprednih 

pogonskih biogoriv ter drugih pogonskih 

biogoriv in bioplina, proizvedenih iz 

surovin s seznama v Prilogi IX, ter iz 

tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih 

virov nebiološkega izvora, namenjenih 

uporabi v prometu, iz fosilnih goriv iz 

odpadkov in iz električne energije iz 

obnovljivih virov. 

1. Z učinkom od 1. januarja 2021 

države članice od dobaviteljev goriva 

zahtevajo, da v skupno količino goriv, 

namenjenih uporabi v prometu, ki jih v 

posameznem koledarskem letu dobavijo na 

trg za porabo ali uporabo, vključijo 

minimalni delež energije iz naprednih 

pogonskih biogoriv ter drugih pogonskih 

biogoriv in bioplina, proizvedenih iz 

surovin s seznama v Prilogi IX, ter iz 

tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih 

virov nebiološkega izvora, namenjenih 

uporabi v prometu, in iz električne energije 

iz obnovljivih virov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nizkoogljična fosilna goriva, tudi če so iz odpadkov, se ne morejo šteti za obnovljiv vir 

energije. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Predlog spremembe  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka b – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) pri izračunu števca se upošteva 

energijska vsebnost naprednih pogonskih 

biogoriv in drugih pogonskih biogoriv ter 

bioplina, proizvedenih iz surovin s 

seznama v Prilogi IX, tekočih in plinastih 

goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 

izvora, namenjenih uporabi v prometu, 

fosilnih goriv iz odpadkov, ki se dobavljajo 

za celotni prometni sektor, ter električne 

energije iz obnovljivih virov, ki se dobavlja 

za cestna vozila. 

(b) pri izračunu števca se upošteva 

energijska vsebnost naprednih pogonskih 

biogoriv in drugih pogonskih biogoriv ter 

bioplina, proizvedenih iz surovin s 

seznama v Prilogi IX, tekočih in plinastih 

goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 

izvora, namenjenih uporabi v prometu, ki 

se dobavljajo za celotni prometni sektor, 

ter električne energije iz obnovljivih virov, 

ki se dobavlja za cestna vozila. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nizkoogljična fosilna goriva, tudi če so iz odpadkov, se ne morejo šteti za obnovljiv vir 

energije. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Predlog spremembe  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Biomasna goriva morajo izpolnjevati 

trajnostna merila in merila za prihranek 

emisij toplogrednih plinov iz odstavkov 2 

do 7 le, če se uporabljajo v obratih za 

proizvodnjo električne energije, energije za 

ogrevanje in hlajenje ali goriv z 

zmogljivostjo 20 MW ali več v primeru 

trdnih biomasnih goriv in električno 

zmogljivostjo 0,5 MW ali več v primeru 

plinastih biomasnih goriv. Države članice 

lahko trajnostna merila in merila za 

prihranek emisij toplogrednih plinov 

uporabljajo tudi za obrate z manjšo 

zmogljivostjo. 

Biomasna goriva morajo izpolnjevati 

trajnostna merila in merila za prihranek 

emisij toplogrednih plinov iz odstavkov 2 

do 7 le, če se uporabljajo v obratih za 

proizvodnjo električne energije, energije za 

ogrevanje in hlajenje ali goriv z 

zmogljivostjo 1 MW ali več v primeru 

trdnih biomasnih goriv in električno 

zmogljivostjo 0,5 MW ali več v primeru 

plinastih biomasnih goriv. Države članice 

lahko trajnostna merila in merila za 

prihranek emisij toplogrednih plinov 

uporabljajo tudi za obrate z manjšo 

zmogljivostjo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Večina obratov, ki uporablja biomaso, ima zmogljivost pod 20 MW in bi morala tudi 

izpolnjevati trajnostna merila. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Predlog spremembe  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 5 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva iz gozdne 

biomase, ki se upoštevajo za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1, izpolnjujejo 

naslednje zahteve, da se čim bolj zmanjša 

tveganje uporabe netrajnostne gozdne 

biomase za njihovo proizvodnjo: 

5. Pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva, pridobljena 

iz gozdne biomase, ki se upoštevajo za 

namene iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1, se 

ne proizvedejo iz hlodovine ali štorov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Spodbujati je treba samo energijo iz biomase iz odpadkov in ostankov. 

 

 


